
RYNEK 

KULTURA 

OŚWIADCZENIE AUTORA/AUTORÓW

Niniejszym oświadczam, że przekazuję na rzecz Agencji Managerskiej VIP for You z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim 
przy ul. Namysłowskiej 104 artykuł pt.:

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

z przeznaczeniem do publikacji w czasopiśmie naukowym „Rynek – Społeczeństwo – Kultura”, wydawanym przez 
Agencję Managerską VIP for You.

Wyrażam zgodę na:

publikację mojego artykułu w całości, tj. tekstu głównego z abstraktem, słowami kluczowymi, streszczeniem i pozostałymi elemen-
tami graficznymi, jak również każdego z tych elementów osobno w wersji drukowanej oraz elektronicznej na stronie internetowej 
czasopisma; Powyższa zgoda obejmuje możliwość oglądania/czytania i kopiowania treści wymienionych jednostek przez użytkow-
ników strony internetowej, przy czym przez kopiowanie rozumie się zapisanie przez użytkownika udostępnionej mu zawartości 
publikacji na wybranym przez użytkownika nośniku informacji;

przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby wewnętrzne Agencji Managerskiej VIP for You oraz umiesz-
czenie ich w bazie danych Agencji Managerskiej VIP for You, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 
roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883 z późn. zm.).

Ponadto oświadczam, że:

artykuł nie był nigdy wcześniej publikowany ani wysyłany do publikacji w innym czasopiśmie naukowym lub portalu internetowym;

jestem autorem/współautorem artykułu i przysługują mi autorskie prawa majątkowe do artykułu;

nie będę w przyszłości dochodzić żadnych roszczeń z tytułu wykorzystania artykułu w określonym wyżej zakresie;

świadomy odpowiedzialności i wynikających z nich konsekwencji w przypadku podania fałszywych informacji oraz przestrzegając 
zasad etyki i przeciwdziałając zjawisku ghostwritingu oraz guest autorship oświadczam, że jestem wyłącznym autorem przesłanego 
artykułu*/w procesie powstania artykułu brali udział następujący autorzy (prosze podać imię i nazwisko oraz podział procentowy)*:

................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że źródłem finansowania badań i artykułu były*:

Środki własne autora;

Środki uczelni/zakładu pracy;

Grant/projekt badawczy (nazwa nr) ...…………………………………………………..…..................................................................................................

Inne …………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

*proszę zaznaczyć właściwe

…........................................, dnia ..........................r.
(miejscowość) (data)

…...............................................................................

…...............................................................................
(Imię i Nazwisko Autora/Autorów publikacji, adres zamieszkania, afiliacja)

…...............................................................................

…...............................................................................
(czytelny podpis Autora/Autorów)

www.kwartalnikrsk.pl


